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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wyraża przekonanie, że pojęcie usług infrastrukturalnych wprowadzone w zielonej 
księdze w sprawie TEN-T ma strategiczne znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i 
zatrudnienia w UE zgodnie z agendą lizbońską i Europejską Strategią na rzecz 
Zatrudnienia; wzywa Komisję do skoncentrowania się na promowaniu wysokiej jakości 
usług i bardziej efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury;

2. podkreśla, że fundusze strukturalne, zwłaszcza fundusz spójności, mogłyby bardziej 
skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia celów TEN-T , gdyby priorytety były wyraźniej 
ukierunkowane, a środki finansowe koncentrowały się na wąskich gardłach i 
transgranicznych odcinkach projektów, a także na nowych wyzwaniach, której stoją przed 
transportem, a mianowicie na zmianach klimatu i kwestii dostaw energii;

3. jest zdania, że państwa członkowskie powinny zaangażować się w długoterminowe 
planowanie sieci i opracowywanie programów dotyczących rozwoju infrastruktury, dzięki 
czemu zapewniona byłaby szybsza i bardziej pewna realizacja projektów, umożliwiająca 
większe zaangażowanie sektora prywatnego;

4. wskazuje na fakt, że uproszczenie procedur i wprowadzenie gwarancji finansowych 
zmierzających do zredukowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, 
zwłaszcza dla MŚP, jest niezbędne w celu przyciągnięcia prywatnego kapitału oraz 
uruchomienia solidnego partnerstwa publiczno-prywatnego, które ma kluczowe znaczenie 
dla wdrażania projektów;

5. przypomina państwom członkowskim, że spójność terytorialna UE jest ściśle zależna od
zdolności zapewnienia dobrych połączeń pomiędzy regionami; wzywa zatem państwa 
członkowskie do dokonania postępów w pracach nad transgranicznymi odcinkami 
istniejących projektów i do zapewnienia niezbędnych krajowych środków finansowych; 

6. podkreśla, że regiony peryferyjne odczuwają poważne negatywne skutki ograniczonego 
dostępu do korytarzy TEN-T; zaleca, by państwa członkowskie doprowadziły do poprawy 
połączeń lokalnych w celu zredukowania do minimum kosztów związanych z 
peryferyjnym położeniem;

7. wyraża opinię, że prawdziwe oddolne podejście, w pełni angażujące organy regionalne i 
lokalne, zainteresowane strony reprezentujące społeczeństwo obywatelskie i lokalne 
społeczności w proces podejmowania decyzji, jest warunkiem wstępnym 
zagwarantowania szybkiego wdrożenia projektów TEN-T i ich trwałości w perspektywie 
długoterminowej;

8. uważa, że informacja dotycząca wykorzystania finansowania TEN-T i odnośnych 
korzyści często nie jest wystarczająco widoczna dla obywateli; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do opracowania działań mających na celu zwiększenie 
przejrzystości w zakresie przyznawania tego finansowania oraz informowania o 
osiągniętych wynikach.
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